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Indstilling til 

Årets unge Idrætsleder i Viborg Kommune 
     

Navn på indstiller: 
  

      Forening: Sparkær IF      

   Navn: Hans Peter Johansen    

 Adresse: Kjærgårdsvej 7, 

Sparkær 

 

   Postnr/by: 8800 Viborg      

     Tlf.nr.: 21 75 43 17      

        

Indstiller hermed: 

      Navn: Anders Schmidt 

Kristiansen 

   

 Adresse: Langgade 53, Sparkær  

   Postnr/by: 8800      

     Fødselsdato: Viborg      

         til at blive Årets unge Idrætsleder i Viborg Kommune 

     

Begrundelse for indstillingen (max 10 linjer / CV på bagsiden) 

           Anders (22 år) har altid spillet fodbold i Sparkær IF – siden han var 16 år på klubbens førstehold.  

    I vinteren 2014/2015 var han med til at planlægge en indsats for at få flere børn til at spille fodbold i Sparkær. Han  

    meldte sig straks som en af trænerne og har været et naturlig samlingspunkt for de mange fodboldspillere, der  

    er kommet i gang i foråret 2015. Anders er ansat på Sparkær Skole og børnehave som pædagogmedhjælper og  

    kender derfra børnene. Han har deltaget i et DBU-træner kursus i foråret for at lære om børnetræning. 

    Han var aktiv deltager, da Sparkær IF sammen med Sparkær Skole var en del af et DBU-projekt i foråret i relation  

    til skolereformen. Her skulle de ældste elever have læring og praktik om det at være fodboldtræner. 

    Da han blev alvorligt skulderskadet i foråret, overtog han straks en ledig post som holdleder for klubbens 2.hold 

    Anders er en ægte klubmand trods sin unge alder, og stod i december frem og opfordrede til at støtte 

gaveindsamlingen til renovering af foreningens omklædningsrum, som han selv støttede økonomisk. 

       

Underskrift for klubben: 

   

Dato: 25. februar 2016      

            

   Formandens underskrift:    

 

Skemaet skal være Viborg Idrætsråd i hænde senest d. 1. marts 

Indsæt 

CV på 

bagsiden 
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CV 
 

Periode Indsats 

2015 Træner for U7 – U10 

2015 Aktiv deltager i DBU-projekt med Sparkær 

Skole i relation til skolereformen  

2015 Holdleder for 2.holdet i serie 5 

2015 Gik forrest i gaveindsamling til renovering 

af foreningens omklædningsrum 

2016 (januar) Yngste deltager i 13 timers førstehjælps-

kursus i forbindelse med etablering af 

hjertestarter i Sparkær 
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Proportioner for Årets unge idrætsleder i Viborg Kommune 
 

 

§ 1  

Hæderen ÅRETS UNGE IDRÆTSLEDER er indstiftet i Viborg Idrætsråds første leveår 

2006.  

 

§ 2 

ÅRETS UNGE IDRÆTSLEDER hædres en gang årligt ved Viborg Idrætsråds 

repræsentantskabsmøde.  

 

§ 3  

ÅRETS UNGE IDRÆTSLEDER er en ung idrætsleder, der har markeret sig ved en ihærdig 

indsats for sin klub (eksempelvis som træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, 

udvalgsmedlem eller lign.). 

 

§ 4  

Viborg Idrætsråds bestyrelse udvælger ÅRETS UNGE IDRÆTSLEDER. Alle foreninger kan 

indstille emner til ÅRETS UNGE IDRÆTSLEDER til Viborg Idrætsråds bestyrelse senest 1. 

marts.  

 

§ 5 

Viborg Idrætsråd fører en fortegnelse over tildelingerne med anførelse af begrundelse 

herfor. 

 

§ 6  

Disse bestemmelser kan tages op til revision i Viborg Idrætsråds bestyrelse. 

 
 

 


